Załącznik Nr 2
PROJEKT UMOWY
UMOWA Nr ZDP.344.05.2017.JM

zawarta w dniu …………… roku w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy:
Powiatem Lidzbarskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 743-18-63-086 w imieniu,
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20, 11-100 Lidzbark
Warmiński, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
Dariusza Iskra – p.o. Dyrektora
przy kontrasygnacie
Teresy Ziółkowskiej - Głównej Księgowej
a
………………………………………………………………………………………..………………………………………………….zwanym
dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
…………………………………..
Umowę zawarto w oparciu o przepisy art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) oraz na podstawie przeprowadzonego zapytania cenowego Nr
ZDP.344.05.2017.JM z dnia …………...r. „Na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413N na odcinku Zagony – Gronowo”
§1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na opracowaniu
kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1413 na
odcinku Zagony- Gronowo” i przygotowanie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę
lub zgłoszenia dla realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Przedmiot umowy obejmuje:
Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
§2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w niżej przedstawionych
terminach:
1. Etap I – 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia podpisania umowy, tj do dnia: …………………………………;
2. Etap II – do dnia 30 lipca 2017r.
3. Etap III – do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych na podstawie przedmiotu
niniejszej umowy.
§3.
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie
ryczałtowe w łącznej wysokości …....................... złotych netto (słownie: …………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………................), w tym:
1) Etap I:.….................. złotych netto (słownie: …………………….…………………………...........................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………),
2) Etap II: ….................. złotych netto(słownie: ………………….........................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………),
3) Etap III: ................... złotych netto ( słownie: ..........................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………)
3. Do
wyżej
wymienionych
kwot
zostanie
doliczony
należny
łączny
podatek
VAT
w wysokości 23 %.
4. Łączna kwota brutto, z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi …................... zł (słownie: ………...

…..................................................................................................................................................).
5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach za każdy wykonany i
odebrany Etap.
6. Należne Wykonawcy wynagrodzenie zawiera wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych
w umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich
materiałów niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym:
warunków technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu
zamówienia. W przypadku wątpliwości przyjmuje się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac
(zadań) niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
8. Zamawiający zobowiązuje się każdorazowo do zapłaty wynagrodzenia, w terminie do 30 dni licząc
od dnia prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w
ciągu 7 dni od dnia jej wystawienia.
10. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za realizację poszczególnych Etapów będzie
protokół odbioru poszczególnych Etapów, podpisany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą opisaną
w § 10.
11. Faktura będzie wystawiona w następujący sposób:
Nabywca: Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński NIP 743-18-63-086
Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Wyszyńskiego 20, 11-100
Lidzbark Warmiński
12. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy. Za
dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
13. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
odstąpienia od Etapu III umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwać
wynagrodzenie za niezrealizowany Etap. W tym też przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać inne
roszczenia związane z odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego.
§4
1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu
umowy (koordynatorem realizacji przedmiotu umowy) jest Dariusz Iskra tel. 89-767 00-10;
2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za bieżące kontakty związane z realizacją przedmiotu
umowy jest ……………………… tel………………….
§5.
1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290).
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do dnia odbioru końcowego robotów budowlanych
realizowanych na podstawie przedmiotu niniejszej umowy.
3. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego, w
szczególności:
1) stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji z dokumentacją
projektową, uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego (kierownika
budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego lub Inżyniera Kontraktu),
2) czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, a w przypadku zaistnienia
zmiany istotnej Wykonawca zobowiązany jest, w ramach wynagrodzenia za niniejszy przedmiot
umowy, opracować nowy projekt budowlany uzyskać decyzję zmieniającą pozwolenie na budowę,
3) brać udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i/ lub
Inżyniera kontraktu, w odbiorach częściowych lub odbiorze końcowym robót budowlanych oraz
czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowych zdolności użytkowych
obiektu,
4) usuwanie wad i/lub braków w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót
budowlanych, w tym także wykonanie opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek
ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych błędów i/lub braków w dokumentacji. Wykonawca
zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt w terminie ….......... dni od powiadomienia go przez
Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach, tj. wymagających uzyskania warunków, opinii,

uzgodnień i decyzji administracyjnych, w terminie ustalonym przez Zamawiającego.
5) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy oraz doradzać w innych sprawach
dotyczących przedmiotu umowy.
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania opracowań wymienionych w ust. 3 pkt. 4
niniejszego paragrafu Wykonawca zapłaci kary umowne zgodnie z § 11 umowy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo zlecenia ich wykonania osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.
5. Podstawę podjęcia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych przez Wykonawcę stanowi
każdorazowe wezwanie przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 2 dni przed wyznaczoną datą
przyjazdu Wykonawcy na miejsce zrealizowanego obiektu lub do siedziby Zamawiającego. Strony
dopuszczają przekazywanie zlecenia pocztą elektroniczną lub faxem.
§6.
1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych
warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu
odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z
pierwszym egzemplarzem dokumentacji.
2. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace z
zamawiającym.
3. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na
każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych.
4. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
5. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu z pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.
6. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej,
b) dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych
i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań
projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.,
c) utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,
d) zwielokrotniania dokumentacji,
e) udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami
budowlanymi.
7. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego
protokołu zdawczo – odbiorczego.
8. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w trakcie
realizacji robót budowlanych.
9. Wykonawca opracuje koncepcję zawierającą plan sytuacyjno - wysokościowy wraz z propozycją
rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych, orientacyjnym kosztem przebudowy drogi oraz podaniem
ilości drzew przewidzianych do wycinki i przedłoży ją Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie 30 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy.
10. Zamawiający dokonuje płatności na rzecz Wykonawcy w następujący sposób:
a) Zamawiający przewiduje płatności częściowe za wykonanie i odebranie danego etapu zamówienia,
b) podstawę płatności stanowi protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawiciela
Zamawiającego i Wykonawcy;
c) protokół zdawczo – odbiorczy powinien zawierać: datę wystawienia protokołu, nazwę dokumentacji
projektowej i oznaczenie umowy, nazwę strony przekazującej i odbierającej wraz z miejscami na
podpisy, nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości
egzemplarzy, miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.
§7.
1. Z dniem podpisania ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego przedmiotu umowy, Zamawiający
staje się jego właścicielem i nabywa prawa autorskie do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o
Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, na
wszelkich polach eksploatacji w szczególności: do publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do
dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia, bez

dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej dla
każdej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części.
2. W dniu przekazania opracowań zamiennych lub uzupełniających wytworzonych przez Wykonawcę w
trakcie Etapu I i II, z chwilą ich wydania, Zamawiający staje się ich właścicielem i nabywa prawa
autorskie w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych do tych opracowań, na
wszelkich polach eksploatacji w szczególności: do publikacji, modyfikacji, zmian, przeniesienia prawa do
dokumentacji na osobę trzecią, dzierżawy, najmu, wykorzystania wielokrotnego, upublicznienia, bez
dodatkowego wynagrodzenia, bez ograniczeń, bez zgody Wykonawcy ww. dokumentacji projektowej dla
każdej inwestycji realizowanej przez Zamawiającego w całości lub chociażby w części.
3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji umowy będzie przestrzegał przepisów ustawy o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz nie naruszy praw majątkowych osób trzecich.
§8.
1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian:
1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych etapów w
przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w § 9.
2) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku braku realizacji etapu III.
2. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 zostaną dokonane w formie pisemnego aneksu do umowy.
§9.
1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów umowy lub poszczególnych etapów umowy, określonych
w § 2 umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy lub poszczególnych etapów umowy w następujących przypadkach:
1) gdy uzgodnienia przedmiotu umowy z gestorami poszczególnych mediów przekraczają terminy
ustawowe i nie wynikają one z winy Wykonawcy,
2) opóźnień w uzyskaniu niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji dotyczących przedmiotu umowy i nie
wynikają one z winy Wykonawcy,
3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych,
liczonych zgodnie z zasadami określonymi w odpowiednich przepisach prawa i nie wynikają one z winy
Wykonawcy,
4) zmiany w przepisach prawa mających wpływ na prace czy decyzje administracyjne będące
przedmiotem umowy,
5) wcześniejszej realizacji przedmiotu zamówienia lub któregokolwiek etapu,
6) powstania nowych obszarów chronionych lub innych form przewidzianych w ustawie o ochronie
przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony,
7) konieczności uwzględnienia w przedmiocie umowy wniesionych skarg i wniosków do przedsięwzięcia,
dla którego wykonywane są opracowania,
8) odstąpienia Zamawiającego od realizacji zadania wykonywanego na podstawie przedmiotu niniejszej
umowy,
9) wezwanie przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia
przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów,
10) w przypadku określonym w § 8 ust. 1 pkt. 2),
11) odkrycia zabytku archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego
ochrony.
2. Do zmiany terminu umowy stosuje się odpowiednio zapisy § 8.
§10.
1.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które
zostały wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa na dzień
przekazania danego Etapu umowy Zamawiającemu.
Wykonawca dostarczy za potwierdzeniem odbioru, do siedziby Zamawiającego ul. Wyszyńskiego 20 w
Lidzbarku Warmińskim 2 egzemplarze protokołu zdawczo-odbiorczego wraz z 2 egzemplarzami
opracowań projektowych dotyczących danego Etapu, każdorazowo z oświadczeniem, że są one
wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami i wytycznymi oraz
że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, celem ich
weryfikacji i stwierdzenia, że są wykonane zgodnie z umową.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Zamawiający każdorazowo, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania opracowań,
o których mowa w ust 2, dokona oceny poprawności i zgodności z umową, opracowań projektowych
danego Etapu, dostarczonych przez Wykonawcę.
W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego do dostarczonych opracowań projektowych danego Etapu,
Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego wskazania tych zastrzeżeń.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie dłużej jednak niż 7 dni od otrzymania pisma o
którym mowa w pkt 4, a w przypadkach skomplikowanych, wymagających w szczególności ponownego
uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego usuwania
wskazanych w toku odbioru zastrzeżeń oraz do ponownego dostarczenia opracowania projektowego do
weryfikacji usuniętych zastrzeżeń. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu
usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedstawionych opracowań
projektowych Etapu I i II. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i/lub braków zastrzeżonych przez
Zamawiającego w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługują kary umowne określone w §11.
Pozostałe egzemplarze opracowań projektowych, objętych danym Etapem, Wykonawca jest
zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie (maksymalnie w terminie 3 dni) po uzyskaniu
protokołu weryfikacyjnego bez zastrzeżeń do opracowań projektowych danego Etapu. Każdorazowo po
dostarczeniu kompletu opracowań projektowych danego Etapu zostanie podpisany przez strony
protokół końcowy danego etapu.
Za termin wykonania Etapu I i II umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca dostarczył
Zamawiającemu komplet opracowań projektowych objętych danym Etapem, odebrany przez
Zamawiającego protokołem odbioru końcowego, nie zawierającym zastrzeżeń Zamawiającego.
Zakończeniem Etapu III jest podpisanie protokołu końcowego Etapu III, które nastąpi po podpisaniu
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych zrealizowanych w oparciu o dokumentację
projektową objętą niniejszą umową.
Po odbiorze ostatniego Etapu przedmiotu umowy, Strony sporządzają protokół odbioru ostatecznego,
stanowiący potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu umowy.
§11.

1.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze
stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % całości kwoty wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4, za wyjątkiem, o którym mowa w § 3 ust. 13.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących
po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4,
2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w
wysokości 20 % wynagrodzenia brutto przypadającego na dany etap umowy, który nie zostanie
zrealizowany w wyniku odstąpienia;
3) opóźnienia w wykonaniu któregokolwiek etapu umowy, w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto dla
danego etapu, którego dotyczy opóźnienie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
4) opóźnienia w usunięciu braków i/lub wad w dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 4 za przedmiot umowy, dziennie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
5) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w § 6, w wysokości 0,5 % całości
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 4, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
6) za naruszenie zobowiązań Wykonawcy określonych w § 6, w wysokości 0,2 % całości wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust. 4 za każde naruszenie,
7) za opóźnienie w wykonaniu opracowań wymienionych w § 5, w wysokości 0,05 % wynagrodzenia
brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar
umownych.
4. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do
dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu,
zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna.
5. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia
przysługującego Wykonawcy.
§12.
1. Oprócz przypadków wskazanych w kodeksie cywilnym, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od
całości lub części umowy w przypadku, gdy Wykonawca:
1) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia,
2) nie realizuje lub opóźnia się w realizacji prac, przekraczając terminy o 14 dni, w stosunku do terminów

ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do niniejszej umowy pomimo uprzedniego
pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do realizacji prac zgodnie z umową i nie zaszła żadna z
okoliczności określonych w § 9 ust. 1 umowy,
3) dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania projektowego wykonanego
w ramach umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki
szczegółowe:
1) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy ustali w oparciu o wycenę zawartą w ofercie należne
Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje,
2) W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym
mowa w § 3 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym w § 7 do
wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia
odstąpienia od umowy.
§13.
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść całości lub części swoich praw i
obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (przelew).
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.
3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę trzecią po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
§14.
1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni prawnie wobec
Zamawiającego za jej wykonanie.
2. Postanowienia umowy dotyczące solidarnej odpowiedzialności stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie umowę.
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie umowę, załącznik do niniejszej umowy stanowi
umowa zawarta pomiędzy nimi.
4. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną
(dalej zwani Konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą
współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum,
b) wskazanie celu ustanowienia konsorcjum,
c) wskazanie zakresu współdziałania poszczególnych Wykonawców,
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji
przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy,
który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia.
1.
2.

3.

4.
5.

§15.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci
aneksu do umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej.
O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie
Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia
Aneksu do umowy.
Wszelkie sporne sprawy wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się
rozwiązać polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
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